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 לה: צועק כשהוא בקבוק, לעברה
 שרוקד גבר שזה רואים לא ״אתם
כאן"?

 וברחה לרקוד הפסיקה ננסי
^המקום.

 החלה היא לחדל. נסעה למחרת
 וזכתה בברלין במועדון־לילה להופיע

רבה. בהצלחה
 ״כבר נזכרת: ננסי נפשית. נכות

 בישראל. לחיות אוכל שלא הבנתי אז
 ומי אני מה משנה זה למי מבינה לא אני

 כמוני רבים עוד ישנם בעבר. הייתי
 שאני מה את שעוברים בארץ, כאן,

עברתי.
 ערים לא למה להבין לי קשה
 סובלים אנחנו שלנו. לבעיה בישראל

 בעזרת לעבור שיכולה נפשית, מנכות
 הכי ניתוח לא זה מין. לשינוי ניתוח

מ בישראל. קופת־חולים ויש ובר0|
 למצוא יכולים לא כמוני אנשים

 בגלל ונאלצים עבודה שום בארץ
 ולעבוד להתדרדר חברתיים לחצים
להתפרנס. כדי ברחובות בזנות
 מתחשב ולא לב שם לא אחד אף

 ובידע בכשרונות או שלנו באישיות
 המיני לצד רק מתייחסים שרכשנו.

 לנו. משכירים לא דירות אפילו שלנו.
 על תקופה לישון נאלצנו ואני חברה

 לקתה וחברתי ציבורי בגן ספסלים
 עד סובלת היא שממנה בדלקת־ריאות, ,

*גיום.
 ברחוב עלינו מצביע אחד כל 1

 המילה וזאת קוקסינל״ ״זה ומגחך:
 להגדיר כדי כאן שקיימת היחידה
 עוד שמוסיף מי יש לפעמים בן־אדם.
הכל. את מסכם וזה ״מניאק״

 אילו גורלי היה מה יודעת אני
 לי שהיה שמחה ואני בישראל נשארתי

המדינה. את לעזוב שכל
 אני לביקור, הנה מגיעה כשאני

 לחזור וממהרת ממש בדיכאון נתקפת
 ולא וטוב יפה חיה אני שם לאירופה,

דבר. לי חסר
 ההופעה אחרי הכלא. מן בריחה
 כסף ננסי אספה בברלין במועדונים

 עברה היא המין. לשינוי ניתוח ועברה
 עירום ככוכבת והופיעה לשווייץ

יוקרתיים. ף־במועדוני־לילה
 קנתה לביקור, ארצה הגיעה כאשר

בחיפה. הכרמל על דירת־פאר להוריה
 ישראלי ימאי אז הכירה היא

 לאיטליה. נסעו וייחד בה שהתאהב
 עבדה וננסי בסרטים הופיעו שניהם

ברומה. צייטה ציינה באולפני
 בני עם בקשר נשארה היא

 הצעירה אחותה את הזמינה מישפחתה,
 מידידיה אחד לה והכירה לאיטליה

 התחתנה האחות אמיד. רופא־שיניים
ברומה. מתגוררת והיום רופא אותו עם

 להוריה הטלפון משיחות באחת
 הבכור אחיה כי לננסי נודע בחיפה
 מייד שלחה ננסי רצח. בפרשת הסתבך

שהיה גדול כסף סכום למישפחתה

 המקום. בעל עם דיעות חילוקי לאחר נסגר המועדון במערי^יחן.
 .כשאני בארך העסק מן שיצאה כן על במיוחד מצטערת אינה ננסי

בהמיות!' עיניים בי נועצים הם פה, ברחוב עוברת
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ערב, מדי גדוש, והיה מאוד פופולארי היה המועדון הכחול. המלאך
 אחד על־ידי האח של להגנתו מיועד

 המישפט ביותר. הטובים מעורכי־הדין
 נידון והאח רבים חודשים נמשך

עולם. למאסר
 התעלם אח שאותו העובדה למרות

 דאגה שנים, במשך ננסי של מקיומה
 ניאות הוא וכאשר לשלומו ננסי

 כדי מחו״ל, במיוחד ננסי באה לראותה,
 את ריצה שם רמלה, בכלא לבקרו
עונשו.

 ליוו בכלא ביקור מאותו הרשמים
 היא ארוכה, תקופה במשך ננסי את

 היא מחיר. בכל לאחיה לעזור רצתה
 לה סיפר ובמיכתבים איתו התכתבה

בכלא. סובל הוא כמה
 לבית־ מבית־הסוהר נלקח האח
 מבית־החולים, נמלט הוא החולים.

 הצליחו שלא הסוהרים לתדהמת
 ערכה ישראל מישטרת אותו. לתפוס

 ללא הארץ קצוות בכל חיפושים
תוצאות.
 מהארץ, בריחתו את שתיכנן האח
 לשווייץ. אליה הגיע ננסי, עם בתיאום

 חודשים במשך למחסורו דאגה ננסי
ארוכים.
 אירופה ברחבי לטיולים נסע האח

 קבוצה עם התחבר שם לפאריס. והגיע
 כמה ביניהם היו בסמים. בסחר שעסקה

 הוא בארץ. עוד הכיר שהוא ישראלים
 והוסגר צרפת מישטרת על־ידי נתפס

 את לרצות האח ממשיך כיום לישראל.
עליו. שהוטל מאסר־העולם עונש

המשיכה ננסי בהמיות. עיניים

 סטריפטיז ככוכבת להופיע
 באירופה. יוקרתיים במועדוני־לילה

קרוביה. את לבקר באה פעם מדי
 גרמני גבר הכירה כשנתיים לפני

 להופיע הפסיקה היא איתו. והתחתנה
 פתחה, שחסכה ובכסף במועדוני־לילה

 מגוריו בעיר פאב בעלה, עם יחד
 ולפסל לצייר התחילה ננסי בגרמניה.

 בגלריה יצירותיה את הציגה מזמן ולא
בגרמניה. לציור

 לפני בישראל, האחרון בביקורה
 היא גם לחברתה, אמרה שבועות, כמה
 מדינת את אוהבת ״אני לשעבר: גבר

 אבל כאן, להיות ומתגעגעת ישראל
 נהיה ותיכף הנה מגיעה שאני לי קורה

 ההערות האנשים, של המבטים רע, לי
 כאן מפרגן לא אחד אף המעליבות,

 להיות מתיימרים כולם אחד, לאף
 עוברת כשאני אבל ומבינים, תרבותיים

 בי נועצים שהם מרגישה אני ברחוב
 כאלה גם דש בהמיות. עיניים

מעליבות. הערות שמעירים
 אני לישראל, לחזור מוכנה לא אני

 האנשים שאר למה להבין יכולה לא
 לארץ מכאן בורחים לא כמוני שהם

 שחיים תרבותיים אנשים יש שם אחרת,
 בחיי להתערב מבלי בשקט, חייהם את

הזולת.
 יגיע מה שיום מקווה זאת בכל אני

 אחר בו־אדם כל על כמו עלינו ויסתכלו
 הוא שבה במדינה לחיות זכות לו שיש
שודם. ביו כשווה נולד,
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